
 (виходить щоквартально) 
 

Інформаційно-методичне видання Комунального закладу освіти  
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного 

профілю» Дніпровської міської ради  



Конкурс «Поштарик» 
Переможцями стали:  

1 місце – Лукащук В. та Єременко С.  

2 місце – Безпалько В. та Чабаненко С.  

 Районний тур 

    Лідери нашої школи брали 

участь у районному етапі 

міського фестивалю 

лідерських талантів «Лідер 

фест». Були представлені 

творчі наробки у вигляді відео 

презентацій  Булієнко С. «Мій 

вибір- спорт» та Леонової В. 

«Творче натхнення», а також 

музично-танцювальна 

композиція квартету 

«Квіточки» «Дитинство не 

втрачай».  

     Ми вітаємо дівчат з квартету 

«Квіточки» , які пройшли до 

міського етапу фестивалю і 

будуть представляти нашу школу. 

          Бажаємо їм перемоги! 



День української писемності  

та мови 
   До Дня  писемності  були проведені заходи, підготовлені вчителями 

української мови , літератури та початкової школи,  у яких учні  брали 

участь із великим задоволенням. 

 «Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб»  

Іван Огієнко  

Любіть, поважайте та вдосконалюйте нашу мову, адже мова, як і Україна, 

— у нашому серці, і починається вона з кожного з нас. 



«Критичне мислення для освітян» 

   Відбулося нагородження вчителів - 

учасників обласного конкурсу на кращий 

дистанційний курс. Вітаємо Фурсову 

Антоніну Миколаївну, учителя 

англійської мови та Ніколаєву 

Катерину Сергіївну, учителя історії з 

призовим ІІІ місцем.  

 Пишаємося та бажаємо подальших 

перемог! 

Ігри Дніпра. Футзал 

Серед шкіл Амур-

Нижньодніпровського району 

команда юнаків 2001 – 2002р.н. 

виявилася найсильнішою.  

Так тримати! 

"Крізь терни до зірок" 

   Стешенко Марина, учениця 11-А кл. з піснею 

«Віночок» стала переможцем районного туру 

фестивалю для дітей з особливими потребами «Крізь 

терни до зірок».  

"Сучасний урок 2017" 

   Від нашого навчального 

закладу перемогу 

отримали вчителі 

природничо-наукового 

циклу в середній та 

старшій школі - Біла Н.В., 

Петлюра Г.В., Савенко 

І.В. Вітаємо переможців! 

 



"Геліантус" 

   Учні 3-11 класів взяли активну 

участь у Всеукраїнському 

природничому конкурсі.  

Чекаємо на результат! 

Гра-конкурс  

з інформатики 

   Метою цього заходу є закріплення 

та систематизація у ігровій формі 

знань, умінь учнів, отриманих 

упродовж вивчення тем курсу 

«Сходинки до інформатики»: 

Засідання загальношкільного 

батьківського комітету 

   На засіданні батьків ознайомлено із 

основними положеннями нового 

Закону України «Про освіту». 

Особливу увагу звернено на роль 

батьківської громадськості в 

освітньому процесі.  Директор школи 

Хмеленко Л.В. ознайомила присутніх 

з питанням щодо забезпечення 

утримання та розвитком матеріально-

технічної бази засновником закладу 

освіти та питаннями стосовно 

фінансово-господарської діяльності 

закладів освіти . 



 «Друге життя речей» 

   Відбулась традиційна виставка 

поробок . Учні всіх вікових 

категорій демонстрували своє 

вміння створювати чудові вироби, 

які можуть прикрасити наше 

життя.  

   Ми знову переконуємося, які ж 

талановиті наші діти та батьки!  

«Лідер фест» 

   В Міському палаці дітей та юнацтва відбувся міський етап фестивалю 

творчості. Нашу школу представляв квартет «Квіточки», які перемогли 

на районному етапі фестивалю.  

Вітаємо дівчат з перемогою! 



"Революція гідності - шлях до 

євроінтеграції" 

В школі пройшло засідання 

євроклубу "Євроюніори" у вигляді 

круглого столу присвячене до  Дня 

гідності і свободи. 

 

«Фінансовий геній» 

   В рамках предметного тижня 

економіки учні 10 класу під 

керівництвом учителя 

економіки Куліди О.П. провели 

серію ігор. В грі учні 

моделювали різноманітні 

фінансові події та вели пошук 

шляхів до власного 

фінансового добробуту. Набуті 

знання та навички будуть 

необхідні в житті молодих 

фінансистів. 

Служба зміцнення здоров'я  

   Проведен конкурс малюнків, плакатів на тему: "Воля людини вільна, 

людина сама вибирає думки ". У своїх творчих роботах школярі мовою 

малюнку намагалися донести до оточуючих свої думки, свою життєву 

позицію.  Дякуємо всім, хто не залишився байдужим й взяв участь у 

конкурсі. 



Тиждень математики у початковій школі  

Інформаційний вісник в 3-А кл. Змагання на паралелі 4-х кл. 

Змагання на паралелі  3-х кл. 

Відкритий урок в 1-Акл. Конкурс розумників  2-В кл. Вікторина в 2-В кл. 

КВК в 4 - В кл. Знавці математики в 4 – Д кл. 

Математична олімпіада  



Міський семінар-практикум для 

заступників директорів 

   На семінарі були присутні 35 заступників директорів шкіл міста. Під час 

семінару присутні ознайомилися із системою інноваційної роботи закладу, 

зокрема, проведенням експериментально-наукового дослідження  

Всеукраїнського рівня «Формування гармонійно-досконалої особистості 

учня у сучасному освітньому середовищі навчального закладу», діяльністю 

школи у Всеукраїнській мережі шкіл олімпійської освіти. 

   Методист міського методичного центру Башкатова Л.М. високо оцінила рівень 

підготовки та проведення семінару та залишила схвальний відгук в книзі відгуків 

школи. 

   Заступник директора Данюшина Л.М. поділилася з молодими колегами досвідом 

планування роботи закладу освіти, упорядкування та систематизації матеріалів 

навчально-виховної діяльності. 



Дня Гідності та Свободи 

       В школі пройшли заходи з 

відзначення Дня Гідності та 

Свободи. Було проведено:  виховні 

години та уроки-мужності , засідання 

євроклубу, літературні читання . У 

бібліотеці діти мали нагоду відвідати 

виставку. 

Шкільний тур інтелектуальних змагань  

Традиційно у цю пору року проходять відбіркові змагання "Знавці 

олімпійського спорту". 

 Вітаємо з перемогою Гатило Єлизавету, ученицю 8-Б кл. 

Тепер Ліза буде представляти школу в районному турі.  

Бажаємо удачі! 



Захід ДНУ 

     Для учнів 11-х кл. проведено 

профорієнтаційний захід 

Хороським М.С. Випускники 

зацікавлено слухали розповідь . 

Діти були в захваті від зустрічі з 

викладачем. Можливо ця зустріч 

стане поштовхом для обрання 

майбутньої професії.  

"По країнам та континентам"      Відбувся конкурс для 5-6 класів.  

Учасники презентували шість країн 

Євросоюзу: Грецію, Італію, 

Францію, Австрію, Румунію та 

Україну; під час виступів учасники 

намагалися розкрити цікавинки цих 

країн, які приваблюють мільйони 

туристів. 

Навчання у Польщі 

    І заступник голови 

обласної діаспори поляків 

Лех Кшижановски 

познайомив учнів 9-11 кл. з 

умовами навчання в 

державних вузах Польщі. 

Діти з цікавістю слухали про 

перспективи навчання та про 

майбутні професії.  



Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом 

    В школі пройшли заходи під 

гаслом «Хто попереджений – той 

захищений». На позакласному 

заході «Обери життя» учні 8-9-х кл.  

розширили свої знання про 

небезпеку епідемії ВІЛ\СНІДу.  

     Класні керівники 5-11-х кл. провели 

профілактичні бесіди «Знати, щоб жити», 

«Жити в світі, де є ВІЛ», «Чума ХХІ 

століття» та ін.     

       Такі заходи допомагають учням 

усвідомити всю небезпеку, яку несе СНІД, 

уберегти себе від цього страшного 

захворювання, зробити правильний вибір 

у житті. 

Європейський тренінг вчителів 

шкіл П’єра де Кубертена 

  За запрошенням Міжнародного 

Комітету П’єра де Кубертена 1-3 

грудня 2017 р. учитель фізкультури 

Михайлова В.Д. була учасником та 

доповідачем на міжнародному 

європейському  тренінгу вчителів 

шкіл П’єра де Кубертена. 



Міжнародний день людей з 

інвалідністю 

    У цей день класні керівники 

провели у класах уроки доброти, а 

учнівське самоврядування провело 

благодійну акцію «Діти, допоможіть 

дітям» (збір іграшок), також було 

проведено засідання «круглих 

столів».  

Засідання школи молодого 

вчителя  

    Відбулося засідання школи за темою " Здоров'язберігаючі 

технології в школі. Індивідуальна робота з учнями". У 

засіданні взяли участь 16 молодих педагогів та їх 

наставників. 



День Збройних Сил України 

    В  школі пройшли виховні години 

«Збройні Сили України на 

сучасному етапі» серед учнів 1-11 

класів. Також учні школи написали 

листи, виготовили малюнки та 

власні поробки для військових. За 

участю волонтерів учні передали 

свої вітання та подарунки для воїнів 

АТО. 

Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

   В м. Київ відбувся Всеукраїнський 

семінар «Формування внутрішнього світу 

дитини засобами художньої культури у 

процесі олімпійської освіти» 

    За запрошенням Олімпійської Академії 

України відповідно до Угоди про науково-

методичну співпрацю з Науково - 

дослідним інститутом Національного 

університету фізичного виховання та 

спорту України, делегатом та доповідачем 

від нашої школи на семінарі була учитель 

фізкультури Михайлова В.Д. 



«Приз Fair Play» 

    Вже п’ятий рік поспіль учні шостих 

класів змушують гостей свята з 

затриманням подиху дивитися на їхні 

драйвові виступи.  

Вкотре учасники та гості у захваті від 

неймовірної енергетики дітей, які зі сцени 

розповідають про олімпійські цінності, 

демонструють правила чесної, благородної 

поведінки спортсменів та закликають 

присутніх до ведення здорового способу 

життя і занять спортом! 

Нарада при директорі  

   Проведено нараду з запрошеними заступником директора ТОВ «Контракт 

Продрезерв 5» Кадушко Л.М. та завідуючою шкільною їдальнею Алєйніковою 

Л. Ю. Прийнято рішення: здійснювати систематичний контроль за станом 

харчування учнів в шкільній їдальні. Педагогічному колективу проводити 

роз'яснювальну роботу серед батьків та учнів щодо важливості гарячого 

харчування школярів. Працівникам їдальні взяти до відома результати 

анкетування та працювати над усуненням вказаних недоліків.  



Круглий стіл 

   Для учнів школи відбувся круглий 

стіл «Правила, важливі для всіх». 

Під час проведення заходу учні 

вивчили прості правила поведінки, 

що лежать в основі сучасного 

етикету.  

"Казкова зима в моєму місті" 

На базі нашої школи проходила 

церемонія нагородження переможців 

міського конкурсу дитячого малюнку.  

 Вітаємо переможців від нашої 

школи – Смаглюка Д. та Турчин О. 

Новорічна вистава 

   Перегляд театралізованого 

новорічного дійства в 

Дніпропетровській обласній 

адміністрації «Подорож з казки у 

казку». Діти мали змогу 

потрапити у різноманітні дитячі 

казки на передодні Новорічних 

свят.  



Привітання від Святого Миколая 

    Святий Миколай із своїми 

помічниками завітав до учнів 

початкової школи та малечі з 

дитячого садочку № 348. Вередливі 

чортенята намагалися звабити 

дітлахів на пустощі та хитрощі, 

янголята й зірочки їм у цьому 

перешкоджали, тому що лише чемні 

діточки отримають дарунки.  

«Друге життя непотрібним речам» 

"Новорічна композиція" 



Учасники шкільного клубу брали 

участь в міському турнірі та посіли 

 2 місце серед новачків. 

 Вітаємо! 
Шкільний турнір з футзалу 

   Протягом грудня в школі проходив 

турнір з футзалу серед учнів 7-х 

класів. Вітаємо команду 7А класу з 

перемогою! 

Всеукраїнський  конкурс 

учнівських наукових робіт  

ученицю 11-А кл. 

 Ячменникову Ангеліну 

вітаємо з перемогою! 

Переможці  акції «Віконце» 

      Найактивніші учасники: учні 4-Д кл., 

які зібрали 562 кг та учні 6-Б кл., вони 

зібрали 280 кг. Дякуємо всім, хто бере 

участь у акції!  

"Дебати" 



«Новорічні пригоди» 2-А кл. Новорічне свято 2-В кл. 

Новорічний ранок 1-В кл. «Новий рік» 1-Г кл. 

«Новорічна казка» 4 - В кл. «Новорічна вистава» 4 - Д кл. 


